Protokoll Klubbmöte Svenska Jämthundklubben
Plats: Hotell Wilhelmina
Tid: Lördagen den 2 februari år 2013

§ 1. Justering av röstlängden.
Närvarolista upprättades för eventuellt behov av röstning senare.

§ 2. Val av ordförande för mötet.
K G Abramsson

§ 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Jimmie Berglund

§ 4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes utan någon ändring.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden skall justera protokollet.
Kjell Lennartsson och Thomas Karnestrand

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens
medlemmar.
Mötet beslutade att icke medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet fann att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut, samt revisorernas
berättelse.
Verksamhetsberättelsen behandlades rubrikvis av mötesordföranden.
Årsbokslutet föredrogs av kassören Jimmie Berglund. Mötesordföranden
föredrog revisionsberättelsen. Mötet beslutade att godkänna
verksamhetsberättelsen, årsbokslutet samt revisionsberättelsen.

§ 9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller
förlust.
Årsbokslutet fastställdes av mötet, och vinsten överförs till ny räkning.

§ 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till
styrelsen.
Peter Antonsson redogjorde för mötet vad som diskuterades och beslutades
på klubbmötet i Karlstad 2012. Bl.a. eftersöksbojkotten och mästerskapen
som genomfördes i Torpshammar inom VNÄK. Stefan Persson berättade mer
ingående om mästerskapen, och att årets mästerskap kommer att
genomföras inom JHÄK. Klubben har varit representerad på alla stora
jaktmässor i Sverige och även Norge under året.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Den har kommit bort. Styrelsen ber om ursäkt för detta, och föreslår att det
görs en ny, och att den presenteras på hemsidan.

B. Beslut om avgifter för nästa verksamhetsår.
250 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Styrelsen fick av mötet fullmakt att ta fram en ny budget för år 2013, och att
presentera den för medlemmarna på t ex hemsidan.

§ 13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8 i klubbens
stadgar.
Peter Antonsson ordförande omval 1 år
Henrik Schöld ledamot omval 2 år
Jörgen Högman nyval 2 år
Emil Toivonen nyval 2 år

§ 14. Val av två revisorer enligt § 9 i dessa stadgar.
Lennart Edfors omval 1 år
Ulf Nordlander nyval 1 år

§ 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Stefan Högman 1 år kvar
Emil Gunnarsson 2 år
Fredrik Johansson (sammankallande) 1 år

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
Punkterna justerades av mötet.

§ 17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till
klubbmötet.
Motion 1 ”Nordiska provregler för älghund” från Sven-Eric Arvidsson:
Mötet biföll motionen med tillägg om krav om klargörande angående
kostnader etc. från SÄK innan behandling på SÄK:s årsstämma.

Motion 2 ”Införa jaktprovsstart från 12 månader” från Fredrik Jönsson:
Motionen tillbakadragen av motionären.

Motion 3 ”Om regler för vildsvinsprov” från Torbjörn Jansson:
Klubbmötet biföll motionen.

Motion 4 ”Angående nytt prov p g a älgtomma marker” från Emil
Gunnarsson och Fredrik Johansson:
Klubbmötet biföll motionen.

§ 18. Övriga frågor.
Fråga från medlem om vad klubben har för policy att bevaka politiska beslut
etc. Svaret blev från ordförande Peter att det är främst SÄK:s uppgift.

Jimmie Berglund och Emil Gunnarsson avtackades för sin tjänst i styrelsen
med hederstecken samt en fin termos.

Mötesordförande K G Abramsson tackades för ett väl genomfört möte med en
fin termos.

§ 19. Mötets avslutande.
Klubbens ordförande Peter Antonsson tackade alla för visat intresse och
avslutade mötet.

Protokollförare

Mötesordförande

Jimmie Berglund

K G Abramsson

Justeringsman

Justeringsman

Kjell Lennartsson

Thomas Karnestrand

